
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ i10 N Line

H29100 i10 1.2 84 HP 5-seater N-Line 14.790 €

H29150 i10 1.0T 100 HP 5-seater N-Line 15.490 €

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Προωθητική Ενέργεια Λανσαρίσματος

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (PDI) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΟ HYUNDAI : 200€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ   
ΕΚΔΟΣΗ

 ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΜΕ ΤΤ, ΦΠΑ 

(ΑΠΛΟ ΧΡΩΜΑ)

Τιμοκατάλογος Λιανικής

1. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο



Νέα Γενιά i10 N Line

Έκδοση N-Line
Ασφάλεια

Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112 ●

ESC Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας ●

ABS με Brake Assist ●

Αερόσακος οδηγού & συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης ●

Αερόσακοι πλευρικοί (2) & τύπου κουρτίνας (2) ●

Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX με 3ο σημείο πρόσδεσης "Τop Τether" ●

Kλείδωμα πόρτας για παιδική ασφάλεια ●

Ηχητική υπενθύμιση και ηλεκτρονική ένδειξη ζωνών ασφαλείας οδηγού και επιβατών ●

Φώτα έκτακτης πέδησης (Emergency Stop Signal) ●

Αισθητήρας χαμηλής πίεσης ελαστικών (TPMS) ●

S-10: Πακέτο Προηγμένων Τεχνολογιών Ενεργητικής Ασφαλείας Hyundai SmartSense
TM 

Hyundai SmartSenseTM
 LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας ●

Hyundai SmartSenseTM
  LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας ●

Hyundai SmartSenseTM
 DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού ●

Hyundai SmartSenseTM
 HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων ●

Hyundai SmartSenseTM
 FCW - Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης ●

Hyundai SmartSenseTM
 FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων) ●

Hyundai SmartSenseTM
 FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων) ●

Hyundai SmartSenseTM
 FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (αναγνώριση πεζών) ●

Hyundai SmartSenseTM
 SL - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας ●

Hyundai SmartSenseTM
 HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα ●

Hyundai SmartSenseTM
 VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) ●

Hyundai SmartSense
TM SCL -  Στατικά Φώτα Στροφής ●

Άνεση

ISG Σύστημα Stop & Start ●

Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control) ●

Πολυλειτουργικό τιμόνι με χειριστήριο για Βluetooth, ηχοσύστημα, τηλέφωνο, Cruise Control και περιοριστή ταχύτητας ●

Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινο λεβιέ ταχυτήτων ●

Δείκτης πρότασης αλλαγής ταχύτητας (Gear Shift Indicator) ●

Υπολογιστής ταξιδίου με ενδείξεις: ώρας, ημερομηνίας, εξωτερικής θερμοκρασίας, στιγμιαίας & μέσης κατανάλωσης 

καυσίμου
●

Προσκέφαλα ρυθμιζόμενα  οδηγού, συνοδηγού και πίσω επιβατών ●

Διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60/40 ●

Καθίσματα με υφασμάτινη επένδυση ●

Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ’ ύψος ●

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ●

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων ●

Εσωτερικός φωτισμός ●

Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός με λειτουργία auto up/down στο παράθυρο του οδηγού ●

Πίσω παράθυρα πλήρως ανοιγόμενα ●

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω ●

Φωτιζόμενα πλήκτρα ελέγχου όλων των παραθύρων στη θύρα του οδηγού ●

Ενισχυμένο δάπεδο αποσκευών -

Φωτισμός στο ντουλαπάκι συνοδηγού ●

Φωτισμός αποθηκευτικού χώρου ●

Εσωτερικές λαβές θυρών με μεταλλική επίστρωση ●

Air Condition -

Αυτόματος κλιματισμός ●

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, αναδιπλούμενο κλειδί ●

Distinctive διάκοσμος εσωτερικού με κυψελωτές επιφάνειες -

Έξυπνη είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί (Smart Key) -

Εργοστασιακός συναγερμός παραβίασης και Immobilizer ●

Επιπλέον αναδιπλούμενο κλειδί ●

Ζώνη ασφαλείας και προσκέφαλο μεσαίου πίσω καθίσματος ●

N Line καθίσματα με κόκκινες ραφές και κόκκινα διακοσμητικές λεπτομέρειες ●

N Line  διάκοσμος εσωτερικού με κυψελωτές επιφάνειες ●

Ν Line μεταλλικά πεντάλ ●

Συστήματα πολυμέσων και πλοήγησης

Bluetooth με audio streaming και χειριστήρια στο τιμόνι -

Bluetooth με audio streaming, αναγνώριση φωνής και χειριστήρια στο τιμόνι ●

Ηχοσύστημα Radio με RDS, MP3 player, με χειριστήρια στο τιμόνι ●

Κεντρική οθόνη LCD μονόχρωμη 3.8'' με χειριστήρια στο τιμόνι -

Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8" με χειριστήρια στο τιμόνι ●

Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto
ΤΜ

 (android 5.0 και μεταγενέστερο) ●

Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay
TM

 (iphone 5.0 και μεταγενέστερο) ●

Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης και προβολή στην οθόνη αφής 8’’ ●



Νέα Γενιά i10 N Line

Έκδοση N-Line
2 ηχεία (εμπρός θύρες) -

4 ηχεία (εμπρός και πίσω θύρες) ●

Παροχή ρεύματος 12V ●

Θύρα USB ●

Θύρα ταχείας φόρτισης USB -

Εξωτερική Εμφάνιση

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος ●

Πρόσθια μάσκα σε απόχρωση Glossy Black -

Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος ●

Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος ●

Λαβές θυρών έξυπνης εισόδου με χρωμιωμένη επίστρωση -

Διχρωμία οροφής 350 €

N Line πρόσθια μάσκα ●

Ορατότητα

Φώτα ημέρας -

Φώτα ημέρας LED ●

Φώτα θέσεως LED ●

Αυτόματο άναμμα φώτων ●

Φωτιστικά σώματα τύπου projection ●

Προβολείς ομίχλης εμπρός ●

Πίσω φώτα LED ●

Eξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας ●

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ●

Ευρυγώνιος εξωτερικός καθρέπτης οδηγού ●

Κρύσταλλα εμπρός και πίσω με UV επένδυση ●

Θερμαινόμενο κρύσταλλο πίσω ●

Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass) δεύτερης σειράς επιβατών και κεντρικό πίσω ●

Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού με ανοιγόμενο καθρέπτη ●

Τροχοί και φρένα

Δισκόφρενα εμπρός ●

Ταμπούρα πίσω -

Δισκόφρενα πίσω ●

Ζάντες 14'' με ελαστικά διαστάσεων 175/65R14 -

Ζάντες αλουμινίου 15’’ με ελαστικά διαστάσεων 185/55R15 -

Ζάντες αλουμινίου 16'’ με ελαστικά διαστάσεων 195/45R16 ●

Κιτ επισκευής ελαστικού ●

Εφεδρικός τροχός -

● Βασικός εξοπλισμός, ○ Προαιρετικός εξοπλισμός,  - Δεν διατίθεται 

Η Hyundai Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους εξοπλισμούς χωρίς προειδοποίηση. 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Έμπορο για περισσότερες πληροφορίες. 


